
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย
อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 22,571,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,098,500 บาท
งบบุคลากร รวม 4,883,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี
- นายก อบต.สันทราย ในอัตรา เดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800
 บาท
- รองนายก อบต.สันทราย ในอัตรา 11,220 บาท ต่อคน จํานวน 2
 คน เป็นเงิน 269,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 131 ลําดับที 1 (สํานัก
งานปลัด)    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
- นายก อบต.สันทราย ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000
 บาท
- รองนายก อบต.สันทราย ในอัตราเดือนละ  880 บาท ต่อคน จํานวน 2
 คน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 131 ลําดับที 1 (สํานัก
งานปลัด)    
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
- นายก อบต.สันทราย ในอัตราเดือนละ  1,750 บาท เป็นเงิน 21,000
 บาท
- รองนายก อบต.สันทราย ในอัตราเดือนละ  880 บาท จํานวน 2 คน รวม
เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2557   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 131 ลําดับ
ที 1 (สํานักงานปลัด)    
   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
   ในอัตราเดือนละ  7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท   - เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 131 ลําดับที 1 (สํานัก
งานปลัด)    
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี
- ประธานสภา อบต.สันทราย อัตราเดือนละ 11,220 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภา อบต.สันทราย อัตราเดือนละ  9,180 บาท 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
- สมาชิกสภา อบต.สันทราย จํานวน 12 คน อัตราเดือนละ 7,200
 บาท ต่อคน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,036,800 บาท
- เลขานุการสภา อบต.สันทราย อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือนเป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2557   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 131 ลําดับ
ที 1 (สํานักงานปลัด)    
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,830,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,434,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล   ดังนี 
1.ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
2.ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
3.ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
4.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
5.ตําแหน่งนักจัดการงานทัวไป
6.ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
7.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)
     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ในส่วนของสํานัก
งานปลัด  ดังนี
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย 
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย
- หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย ได้แก่ 
1 พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทรายได้แก่ 
1 พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,022,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 454,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงาน
การประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานการประเมินงาน
ของข้าราชการ พนักงาน และค่าใช้จ่ายเกียวกับการประเมินบุคคลผลงาน
วิสัยทัศและการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหารตามทีกฎหมายหนังสือ
สังการกําหนด คณะกรรมการอืนๆ ฯลฯ ทีได้รับแต่งตังจากอบต.สัน
ทราย หรือตามทีหนังสือสังการ ระเบียบ กฎหมาย กําหนด
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ หรือเงินรางวัลประจําปี    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหารหรือผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ  การช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด       
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 885,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 590,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ เช่น  ค่าเช่าเครือง
ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์พร้อมจดทะเบียนโดเมนเนม  จัดทํา
เว็บเพจ ปรับปรุงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็น
กลางเพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการปฏิบัติ
งานของ อบต.สันทราย  หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี ฯลฯ   ตลอดจนค่าจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าที ดังนี 
 - ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานทีราชการ
- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลสัน
ทราย
- ค่าจ้างเหมาบริการการดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพือชุมชนอบต.สัน
ทราย (ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 30,000 บาท เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ ซึง
จําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลทีมานิเทศตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ให้
ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที
ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินทีมีผู้อุทิศ  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที
ประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  โดย
คํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที
ทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
 2) เพือจ่ายเป็นเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน   เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ต่าง ๆ  เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืน ๆ ซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมรวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม ตังงบ
ประมาณ ไว้ 15,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสังของ
อําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 130 ลําดับที 6
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเตรียมการรับเสด็จและการรับ
เสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
จัดเตรียมสถานที ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0318/ว.2795
 ลงวันที 3 กันยายน 2540 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
เป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 130 ลําดับที 6
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย ตามทีกฎหมายกําหนด  เช่น การประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถาน
ที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณเพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 131 ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทีดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน

จํานวน 25,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ทีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วม
กัน เช่น การออกหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง การตรวจสอบหนังสือสําคัญ
สําหรับทีหลวง การดําเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดทําแผนที การจัด
ทําทะเบียนทีดินสาธารณประโยชน์ รวมทังค่าใช่จ่ายอืนใดทีเกียวข้อง
- เป็นไปตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที พ.ศ. 2457 (แก้ไขฉบับที 11
 พ.ศ.2551)
- ตามระเบียบมท.ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทีดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันพ.ศ.2553 
-หนังสือ กระทรวงมหาดไทยที มท0310.1/ว0003 ลงวันที 3
 มกราคม 2561เรืองการซักซ้อมแนวทางและขันตอนการปฏิบัติในอํานาจ
หน้าทีของหน่วยงานเกียวกับทีดินสาธารณประโยชน์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 7

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด และพวง
มาลา เพือใช้ในงานพิธีต่าง ๆ พิธีทางศาสนา หรืองานกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสันทราย  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10
  พฤศจิกายน  2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยสําคัญดังนี
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุเสาว
รีย์ ครังละไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวันที  11
  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร อบต.สันทราย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรอบ
ต.สันทราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที   ลําดับที 
(สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุงสถานทีท่องเทียว จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่อง
เทียวในตําบล ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ การประชา
สัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเทียวในตําบลตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 127  ลําดับที 4
 หน้าที 128  ลําดับที 5  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 367,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด  ฯลฯ     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  เช่น  ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค  สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่นยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น  เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย  ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 167,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหานํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา แก๊สหุงต้ม ทีใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือนํามันทีใช้ในกรณีทีขอรับการสนับสนุน
เครืองจักรจากส่วนราชการอืน ฯลฯ โดยคํานวณจากฐานข้อมูล ดังนี
(1) ค่านํามันดีเซลรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จํานวน 3 คันๆ
ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
(2) ค่านํามันดีเซลรถบรรทุกนํา จํานวน 1 คันๆละ 30,000 บาท (ตังงบ
ประมาณตามความเหมาะสมเนืองจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้
จ่ายรายการนี)
(3) ค่านํามันเบนซิน รถจักรยานยนต์ จํานวน 2 คัน เป็นเงิน 7,400 บาท
คําชีแจงเพิมเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง
สามารถถัวเฉลียใช้จ่ายได้ทังข้อ (1) - (3) และสามารถใช้จ่ายได้ใน
รายการทีเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆทีไม่ได้ระบุไว้ และสามารถใช้
จ่ายกับยานพาหนะหรือเครืองจักรกลหรือสิงทีต้องใช้วัสดุเชือเพลิงและ
หล่อลืนรายการอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ หรือภารกิจทีหน่วยงานอืนร้องขอตาม
อํานาจหน้าที (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม (1) - (3) เป็นเพียง
การแสดงถึงหลักการทีมาทางสถิติทีใช้ในการคํานวณตังงบประมาณเท่า
นัน)
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  เช่น  ขาตัง
กล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันไม่คงสภาพเดิม เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี
ชิป (MeMory Chip) เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เป็น
ต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 315,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 212,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.สันทราย ทีสาธารณะ หรือที
อืนๆทีเป็นอํานาจหน้าทีหรือในความรับผิดชอบของ อบต.สันทราย  ตังงบ
ประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตังงบประมาณ โดย
คํานวณจากฐานข้อมูล ดังนี
(1) เครืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จํานวน 3 เครืองๆละ 1,000
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 43,200 บาท
(2) เครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จํานวน 3 เครืองๆละ 900
   บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 39,600 บาท
(3) เครืองปรับอากาศ ขนาด 20,000 BTU จํานวน 1 เครืองๆละ  900
    บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
(4) เครืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน 2 เครืองๆละ 800
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,600 บาท
(5) เครืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จํานวน 5 เครืองๆละ 500
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท
(6) เครืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU จํานวน 7 เครืองๆละ 1,000
   บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 92,400 บาท
(7) ประมาณการค่าไฟฟ้าในสํานักงาน 12,000 บาท (ตังงบประมาณตาม
ความเหมาะสมเนืองจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี)
คําชีแจงเพิมเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง
สามารถถัวเฉลียใช้จ่ายได้ทังข้อ (1) - (6) และสามารถใช้จ่ายได้ใน
ประเภทค่าไฟฟ้าอืนๆทีไม่ได้ระบุไว้ หรือภารกิจทีหน่วยงานอืนร้องขอ
ตามอํานาจหน้าที (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม (1) - (6) เป็น
เพียงการแสดงถึงหลักการทีมาทางสถิติทีใช้ในการคํานวณตังงบประมาณ
เท่านัน) 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานทีทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  11:29:39 หน้า : 16/86



ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 163,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 163,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 2 ตัว โดยมี
คุณลักษณะทัวไปดังนี
- ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 58x59x90-102 ซม./ตัว
- พนักพิงและทีนังโครงเหล็กกบฟองนําหุ้มหนังเทียม
- ทีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึนรูป
- ขาเหล็กแบบ 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่
- สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอีได้
จัดซือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ใน
งานราชการ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด) 
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จัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ (โทรศัพท์ภายใน) จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ (โทรศัพท์ภายใน) จัดซือตามราคา
ท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ในราชการ โดยมี
คุณลักษณะทัวไป  ดังนี
  - ขนาดตู้ 3 สายนอก  8 สายใน มีแผงโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ ติด
มากับตู้มาตราฐาน 1 วงจร สามารถเพิมได้อีก 1 วงจร
มีแผงวงจร Remote Maintenance สามารถโปรแกรม ณ. ศูนย์
ซ่อม ผ่านคู่สายโทรศัพท์โดยเครืองคอมพิวเตอร์
มีวงจร Caller ID โชว์เบอร์โทรเข้า (แผงเผือเลือก)
มีแผงเก็บข้อความ(Voice Mail) สามารถ
กําหนด Day/Night/Lunch Mode
สามารถตังโปรแกรมหมายเลข 5 หมายเลขให้โทรออกไปยังหมายเลขฉุก
เฉิน(Emergency Call)
สามารถเชือมต่อกับระบบฝากข้อความ(Voice Processing System)
สามารถตังระบบป้องกันการโทรออกจากเครืองโทรศัพท์โดยกําหนดรหัส
ผ่าน4หลัก(Electronic Station Lock)
สามารถกําหนดระยะเวลาให้โทรออกได้ (Limited Call Duration)
มีระบบUCD(Uniform Call Distribution) โดยแบ่งการรับสายภายใน
กลุ่มทีกําหนด(Call Centre)
มีระบบ Call Forward ครบครัน ทังคู่สายทีไม่ว่าง/ว่างไม่รับสาย/ติดตาม
ไปยังจุดต้องการ/โทรออก สายนอกอัตโนมัติ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด) 

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน  (มอก.) จํานวน 1 ตู้ ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  โดยมีคุณลักษณะทัวไป  ดังนี
  -  มีมือจับชนิดบิด
  -  มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
  -  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)
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จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน  2 ตัว สําหรับข้าราชการ
พนักงานส่วนตําบล    
จัดซือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ใน
ราชการ โดยมีคุณลักษณะทัวไป  ดังนี
  - โต๊ะทํางานขนาด กxยxส  80X150X75 ซม. แบบมีลินชักด้านข้าง มีที
วางของด้านข้าง2ข้าง
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จํานวน 1 เครือง  
- โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2561  ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ช่องเชือม
ต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)
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โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จํานวน 66,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  แบบ
ที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  
จํานวน 3 เครือง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี  
2.1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2.2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2.3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
6) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดี
กว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสันทราย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
    

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน จํานน 30,000 บาท โครงการจัดงาน
รัฐพิธี งานประเพณีท้องถิน และวันสําคัญต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน จํานวน 30,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิน และวันสําคัญต่าง ๆ ประจําปีงบ
ประมาณ               พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 146 ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)
     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 328,760 บาท
งบบุคลากร รวม 293,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 293,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 293,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  (สํานักงานปลัด)    ใน
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชนเพือวางแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการจัดทําแผน
ชุมชนเพือวางแผนพัฒนาท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที  29  มกราคม  2558  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 130ลําดับที 3
(สํานักงานปลัด)

     
     

โครงการอบต.สันทรายพบประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวน 25,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินงานตามโครงการ อบต.สันทราย
พบประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2562 ในการจัดประชุมประชาคมโดยเป็น
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร และเครืองดืม
สําหรับเจ้าหน้าที ส่วนราชการ หรือเอกชน และประชาชนทีเข้าร่วม
โครงการ ค่าจัดสถานทีพร้อมอุปกรณ์เครืองเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้าย
โครงการ สือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 129 ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,675,146 บาท
งบบุคลากร รวม 1,281,246 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,281,246 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 890,436 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง  
(2) นักวิชาการการเงินฯ  
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ  
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
 (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืน ๆ ตามทีกฎหมาย
กําหนด ของพนักงานส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วน
ตําบล       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองคลัง)

     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 262,710 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย ได้แก่ 
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย
 1.1  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
 1.2 ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8 (กอง
คลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย ได้แก่ 
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย
 1.1  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
 1.2 ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหารหรือผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ  การช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8 
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าทีในการดําเนินงานการ
จัดเก็บรายได้ งานธุรการในส่วนของกองคลัง
- หนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท0808.2/ว7120 ลงวันที 7
 ธันวาคม 2559 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองคลัง)
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินโดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น การจัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิงปลูก
สร้าง เพือรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงก่อสร้างตามทีกฎหมาย
กําหนด และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน พ.ศ.2550
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 135 ลําดับที 1
(กองคลัง)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ผู้เสียภาษี จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ผู้เสีย
ภาษี  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 135 ลําดับที 1
(กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ฯลฯ     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันไม่คงสภาพเดิม เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี
ชิป (MeMory Chip) เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เป็น
ต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 77,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 4,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน  1 ตัว สําหรับข้าราชการ
พนักงานส่วนตําบล    
จัดซือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ใน
ราชการ โดยมีคุณลักษณะทัวไป  ดังนี
  - โต๊ะทํางานหน้า PVC ขนาด กxยxส  67X120X75 ซม. แบบมีลินชัก
ด้านข้างและตรงกลาง รวม 4 ลินชัก 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1   
(กองคลัง)     

จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 3,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะทัวไปดังนี
- ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 50x45x90-102 ซม./ตัว
- พนักพิงและทีนังโครงเหล็กกบฟองนําหุ้มหนังเทียม
- ทีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึนรูป
- ขาเหล็กแบบ 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่
- สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอีได้
จัดซือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ใน
งานราชการ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(กองคลัง)
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จัดทําตู้เก็บเอกสาร (ตู้บิวอิน) จํานวน 1 หลัง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําตู้เก็บเอกสาร (ตู้บิวอินแบบไม้) มี
บานกระจก  จํานวน 1 ตู้   โดยมีขนาดกว้างxยาวxสูง ดังนี
1 ตู้ขนาด 2.40x0.95x0.40 เมตร จํานวน 1 ใบ  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  แบบ
ที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  
จํานวน 1 เครือง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี  
2.1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2.2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2.3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
6) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดี
กว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(กองคลัง)
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที 1 (27 หน้า/นาที)  
จํานวน  7,900  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน  1  เครือง  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี 
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความ
จํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
4) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
5) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
6) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(กองคลัง)
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 464,960 บาท
งบบุคลากร รวม 234,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 234,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 234,960 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  (สํานักงานปลัด)    ใน
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)ทีได้รับคําสังจากอบต.สันทรายให้ปฏิบัติหน้าที หรือตาม
ทีหนังสือสังการ 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ เจ้าหน้าทีช่วยเหลือผู้
ประสบภัยทีได้รับการแต่งตังจาก อบต.สันทราย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยา
เสพติด ทังในส่วนทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการเองหรืออุด
หนุนหน่วยงานทีเกียวข้องในลักษณะบูรณาการ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ  ตลอดจนถึงค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 เรือง  การขับเคลือนการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 106 ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  11:29:39 หน้า : 33/86



ค่าใช้จ่ายเกียวกับภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เช่น วัสดุต่างทีจําเป็นต้องใช้ในศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีจําเป็นทีใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2)ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางว่าด้วยคณะ
กรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. 2549
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
4)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)
โครงการ จัดตังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือทบทวนทักษะ อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชนทัวไปเพือจัดตังเป็นอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของอาสา
สมัครป้องกันภันฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ เช่น  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3) พ.ศ
.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 103 ลําดับ
ที 2
(สํานักงานปลัด)
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โครงการจัดทําแนวกันไฟในเขตพืนที จํานวน 18,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทําแนวกันไฟ
ในเขตพืนที โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่าง เช่น   ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม
สถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 125 ลําดับที 6
(สํานักงานปลัด)

     

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความ
รู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 104 ลําดับที 3
(สํานักงานปลัด)
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โครงการรณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า จํานวน 15,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว608 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรืองการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 125 ลําดับที 7
(สํานักงานปลัด)

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์และลด
อุบัติเหตุทางถนน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 103 ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  11:29:40 หน้า : 36/86



ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  เช่น  ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ กรวย
จาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น  เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา แบตเตอร์รี ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  สายส่งนํา
ดับเพลิง ฯลฯ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,530,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,115,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,115,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 872,280 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง ดังนี 
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา (จ่ายจากเงินอุดหนุน)
- สําหรับตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว1875 ลงวัน
ที 21 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองการศึกษา)
         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบฯ
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
ในส่วนของกองการศึกษา ดังนี
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองการศึกษา)    

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานส่วนตําบล (ครู) จํานวนอัตราตามที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  คํานวณตังจ่ายไว้  12  เดือน
- เป็นไป พรบ. ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว1875 ลงวัน
ที 21 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองการศึกษา)    

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  11:29:40 หน้า : 38/86



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย ได้แก่ 
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ  ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว1875 ลงวัน
ที 21 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองการศึกา)    

งบดําเนินงาน รวม 414,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองการศึกษา) 
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหารหรือผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ  การช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด      
(กองการศึกษา)
    

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าทีเพือปฏิบัติหน้าทีในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดอบต.สันทราย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองการศึกษา)
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกฯ
ลฯ     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองการศึกษา)    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองการศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  เช่น  ขาตัง
กล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองการศึกาษา)     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันไม่คงสภาพเดิม ดังนี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองการศึกาษา)
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองการศึกาษา)    
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 954,245 บาท
งบดําเนินงาน รวม 597,745 บาท
ค่าใช้สอย รวม 413,790 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 55,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย    ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร
และเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ลําดับ
ที 2
(กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 60,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการ
ศึกษาตามภายใต้กิจกรรมดังนี
1. โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีของครูและเด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 10,000 บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร   ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง ฯลฯ
-  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 ลําดับ
ที 1
2. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนืองในวันสําคัญต่างๆ เป็น
เงิน 10,000 บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร   ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง ฯลฯ
-  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 ลําดับ
ที 1
3. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน เป็นเงิน 20,000 บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร   ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง ฯลฯ
4. โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ เป็นเงิน 10,000 บาท
ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าโล่รางวัล ค่าใบประกาศ  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 ลําดับ
ที 1
5. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย    ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
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-  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 ลําดับ
ที 1
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา จํานวน 298,790 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี
1. ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลสัน
ทราย จํานวน 1 แห่ง  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรา
มือละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  40
  คน  เป็นเงิน  196,000  บาท  
2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (อายุ2-5ปี) จํานวน 40 คนๆ
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 68,800 บาท
3. ค่าหนังสือเรียน (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 33 คนๆละ200 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,600 บาท
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน(อายุ 3-5 ปี) จํานวน 33 คนๆละ200 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,600 บาท
5. ค่าเครืองแบบนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 33 คนๆละ200
 บาท/ปี เป็นเงิน 6,600 บาท
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 33 คนๆละ430
 บาท/ปี เป็นเงิน 14,190 บาท
ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน    
คําชีแจงเพิมเติม รายการที (1-6)  สามารถถัวเฉลียจ่ายระหว่างกัน
ได้ เนืองจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลียนแปลงระหว่างปี เนือง
จาก การรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่า
อาหารกลางวันตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิมหรือโอนลด ไม่จํา
ต้องเปลียนแปลงคําชีแจง     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 ลําดับ
ที 1
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 183,955 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 183,955 บาท

1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย  จํานวน 1 แห่ง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 46 คน  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  76,648
  บาท  
2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแหลว-นา
ล้อม 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ)  จํานวน  1  แห่ง  เด็กนักเรียน  56
 คน  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  107,307  บาท
ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน    
ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ลําดับ
ที 1
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 82,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือพัดลมเพดาน จํานวน 22,500 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดเพดาน จํานวน 9 ตัว โดยมีคุณลักษณะทัว
ไปดังนี
- เป็นพัดลมโคจรติดเพดานขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิว
- ปรับหมุนส่ายรอบทิศทาง 360 องศา
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ หรือดีกว่า
- ใช้สําหรับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์
- ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 
- มีคู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษา อย่างน้อย 1 ชุด
- มีการรับประกันสินค้า 1 ปี หรือมากกว่า
จัดซือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ใน
งานราชการ  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์อืน
จัดซือเครืองเล่นเด็ก จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นเด็ก จํานวน 1 ชุด 
เช่น กระดานลืน บ้านเด็ก บ่อบอล ฯลฯ 
จัดซือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ใน
งานราชการ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 274,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 274,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม จํานวน 274,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษา (สพฐ.) โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม  จํานวน 56  คน อัตรามือ
ละ  20  บาทต่อคน  จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 224,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)

2) เพืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการของโรงเรียนบ้าน
แหลวจํานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท ดังนี
- โครงการกีฬาสัมพันธ์และวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 20,000 บาท
- โครงการกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เป็นเงิน 10,000 บาท
-โครงการเปิดบ้านวิชาการ เป็นเงิน 10,000 บาท
- โครงการเด็กดีศรีบ้านแหลว เป็นเงิน 10,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 ลําดับ
ที 2 หน้า 141 ลําดับที 4-6 หน้าที 145 ลําดับที 1
(กองการศึกษา)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนสันทรายพรหมณี จํานวน 40,000 บาท

1) เพืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการของโรงเรียนสันทราย
หรหมมณี จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท ดังนี
- โครงการเข้าค่ายวงปีพาทย์ล้านนา(วงป๊าดก๊อง)   เป็นเงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 144 ลําดับที 5
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 211,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 91,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันการตังครรภ์ก่อนวัย
อันควร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 110   ลําดับที 11 
(สํานักงานปลัด)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 107   ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธานฯ

จํานวน 25,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาลี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 109  ลําดับที 5 
(สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 11,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหานํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  สําหรับเครืองพ่น
หมอกควัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
(1) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ทรายอะเบท  วัคซีน  สําลี และผ่าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถึงมือ กระดาษ
กรอง จุกต่างๆ ฯลฯ     
(สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 120,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,300 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซือเครืองออกกําลังกายและเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 120,300 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองออกกําลังกาย จํานวน 3 ชุด 
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 4
 ชุด จุดดําเนินการติดตัง บริเวณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านจอมจันทร์ หมู่
ที 2 บ้านจอมจันทร์ 
จัดซือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ใน
งานราชการ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
5) หนังสือ ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การ
ตังงบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)   

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  11:29:40 หน้า : 53/86



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,333,000 บาท
งบบุคลากร รวม 759,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 759,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 555,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง ดังนี 
1) ผู้อํานวยการกองช่าง
2) นายช่างโยธา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองช่าง)
          

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืน ๆ ตามทีกฎหมาย
กําหนด ของพนักงานส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วน
ตําบล       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองช่าง)

       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบฯ
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
ในส่วนของกองช่าง  ดังนี
- ผู้อํานวยการกองช่าง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองช่าง)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย ได้แก่ 
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1อัตรา  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองช่าง)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย ได้แก่ 
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1อัตรา  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองช่าง)    
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งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการจัดซือจัด
จ้าง คณะกรรมการทีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนทีได้รับแต่งตังตามคําสัง ฯลฯ
   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว156 ลงวันที 19
 ก.ค 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(กองช่าง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหารหรือผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ  การช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด (กองช่าง)
     

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 320,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ เช่น  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ  หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าทีในการดําเนินงานด้าน
ช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าทีในการดําเนินงานด้าน
ธุรการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ
 -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองช่าง)
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด  ฯลฯ     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองช่าง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองช่าง)
    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุก่อสร้าง  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อนําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองช่าง)    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ขาตัง
กล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล  สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 9
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 3,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะทัวไปดังนี
- ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 58x59x90-102 ซม./ตัว
- พนักพิงและทีนังโครงเหล็กกบฟองนําหุ้มหนังเทียม
- ทีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึนรูป
- ขาเหล็กแบบ 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่
- สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอีได้
จัดซือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ใน
งานราชการ
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 657,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในเขตพืนที จํานวน 100,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในเขตพืนทีรับผิดชอบของตําบล
สันทราย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 95  ลําดับที 2
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 354,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 354,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที 2 บ้านจอม
จันทร์

จํานวน 141,200 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 240.00 ตร.ม. แบบไม่มีไหล่ทาง จุดดําเนินการ บริเวณถนนซอย 6
 (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 56  ลําดับที 1
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.เชือมต่อระหว่างซอย 6 กับซอย 8 หมู่ที 3 บ้าน
ดอยต่อ

จํานวน 143,600 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 240.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.30-0.50
 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือกว้างและหนาตามสภาพพืนทีจริง จุด
ดําเนินการ ถนน เชือมต่อระหว่างซอย 6 กับซอย 8 หมู่ที 3 บ้านดอยต่อ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 66  ลําดับที 1 
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณแยกซอย 10 (บ้านนางอินแก้ว วรรณมา) 
หมู่ที 6 บ้านแหลว

จํานวน 55,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50
 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 94.50 ตร.ม จุดดําเนินการ ถนนแยกซอย 10 (บ้านนางอิน
แก้ว  วรรณมา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 5 หน้าที 10
 ลําดับที 1 
(กองช่าง)
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k) จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้  
-เป็นไปตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า k) คํานวน ร้อย ละ 4 ของโครงการก่อสร้าง
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งบเงินอุดหนุน รวม 203,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 203,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย ตามโครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค บริเวณถนนสายหลัก เขตพืนที อบต.สันทราย หมู่ที 7 บ้านดง

จํานวน 113,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ตามโครงการ
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขนาดท่อ พีวีซี 4 นิว ยาว 152.00 ม. จุด
ดําเนินการ ถนนสายหลัก เขตพืนที อบต.สันทราย หมู่ที 7 บ้านดง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 139  ลําดับที 2 
(กองช่าง)
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อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่จัน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านโพธนาราม(เดิม) หมู่ที 8 บ้านโพธนา
ราม

จํานวน 90,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จุดดําเนินการ บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านโพธ
นาราม(เดิม)หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 139  ลําดับที 1
(กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ชุมชน เพือส่งเสริมการรณรงค์การคัดแยกขยะและการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภทในชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ศาสนสถาน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 122  ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 211,000 บาท
งบบุคลากร รวม 211,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 211,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 211,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  
ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 8
(สํานักงานปลัด)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในพืนทีอบต.สันทราย จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนตําบลสันทราย   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 99  ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมืองแม่จัน ประจําปี 2562 ครังที 4 จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเข้าร่วมกิจกรรมของดีเมือง
แม่จัน ประจําปี 2562 ครังที 4 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที     ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ    ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 101   ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมและเพิมทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตําบลสันทราย จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและเพิมทักษะด้าน
อาชีพให้กับกลุ่มสตรีตําบลสันทราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 100  ลําดับที 3
(สํานักงานปลัด)
โครงการฝึกอบรมและเพิมทักษะด้านอาชีพให้กับเกษตรกรตําบลสันทราย จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและเพิมทักษะด้าน
อาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรตําบลสันทราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 100  ลําดับที 3
(สํานักงานปลัด)
โครงการฝึกอบรมและเพิมทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตําบลสันทราย จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและเพิมทักษะด้าน
อาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตําบลสันทราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 100  ลําดับที 3
(สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมและเพิมทักษะด้านอาชีพให้กับเยาวชนตําบลสันทราย จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและเพิมทักษะด้าน
อาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนตําบลสันทราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 100   ลําดับที 3
(สํานักงานปลัด)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ผู้พิการ แอละผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที   ลําดับที 
(สํานักงานปลัด)
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 100  ลําดับที 4
(สํานักงานปลัด)
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ ตามหลักคริสตศาสนา
เพือความปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ ตามหลักคริสตศาสนาเพือความ
ปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 100   ลําดับที 5
(สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมทักษะ ประสบการณ์เด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมทักษะ ประสบการณ์
เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 99  ลําดับที 2
(สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนตําบล
สันทราย

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนตําบลสันทราย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 120  ลําดับที 6
(สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่จัน (ศป
.ปส.อ.แม่จัน) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

- เพืออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่
จัน(ศป.ปส.อ.แม่จัน)จํานวน 50,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอแม่จัน(ศป.ปส.อ.แม่จัน)สําหรับดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 เรือง  การขับเคลือนการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 138  ลําดับที 2 
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลสันทราย จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลสัน
ทรายโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย    ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มา
ร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 
-  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 119
  ลําดับที 1 (กองการศึกษา)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองสันทรายคัพ ครังที 2 จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปต
องสันทรายคัพ ครังที 2 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ได้แก่ ค่าสถานที
จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบ
ให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือ
ของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้อง ฯลฯ
-ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 120
  ลําดับที 7 (กองการศึกษา)
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โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอําเภอ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาอําเภอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
 1) ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนทีเป็นเจ้าหน้าทีของรัฐ และ
นักกีฬาให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามทีจ่ายจริงตามสิทธิทีกําหนดไว้ใน
ระเบียบเกียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
2) ค่าตอบแทนสําหรับบุคคลทีมิใช่เจ้าหน้าทีของรัฐ ทีองค์กรครองส่วน
ท้องถินแต่งตังให้เป็นเจ้าหน้าทีในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที
อืนทีจําเป็น 
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เห็นว่ามี
ความจําเป็นต้องฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครัง จะเบิกจ่ายได้เฉพาะ
กรณีทีมีระยะเวลาฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า4 ชัวโมงต่อวัน และให้เบิกจ่ายได้ไม่
เกิน 7 วัน รายการค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับนักกีฬาในอัตราคนละ
ไม่เกิน100 บาทต่อวัน และค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนแต่ละ
ประเภทกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 4 คน ในอัตราคนละไม่เกิน 400 บาท
ต่อวัน
(4) กรณีมีความจําเป็นต้องเก็บตัวเพือฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละ
ครัง ให้กระทําได้ไม่เกิน30 วัน ในกรณีนีให้เบิกค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบ
คุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ตามสิทธิทีกําหนดไว้ในระเบียบเกียวกับค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน และให้งดเบิกค่าใช้
จ่ายตาม (3)
(5) ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของ
ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจําเป็นและประหยัด
(6) ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีใช้ในการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจําเป็นและ
ประหยัด
- ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3
)พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 120ลําดับ
ที 5 (กองการศึกษา)

 

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  11:29:40 หน้า : 72/86



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 244,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ "คนสามวัย ห่วงใย รักใคร่
ปรองดอง" ครังที 5

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีรดนําดํา
หัวผู้สูงอายุ "คนสามวัย ห่วงใย รักใคร่ปรองดอง" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116
  ลําดับที 3 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงอําเภอแม่จัน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
อําเภอแม่จัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่า
รับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง   ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 117
  ลําดับที 4 (กองการศึกษา)
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โครงการส่งเสริมประเพณีสรงนําพระธาตุจอมจันทร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสรงนํา
พระธาตุจอมจันทร์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืม
ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง  ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116
  ลําดับที 2
(กองการศึกษา)

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนืองในวันวิสาขบูชา จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา เนืองในวันวิสาขบูชา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครือง
ดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องในการจัดงาน 
- ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116
  ลําดับที 1(กองการศึกษา)

โครงการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี ทางศาสนา เนืองในวัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีทางศาสนาเนืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วม
งานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ ในการจัด
งาน ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116
  ลําดับที 1 (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 44,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 44,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท
- เพืออุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท 
สําหรับดําเนินโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอย
ตุง
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 144
  ลําดับที 4
 
    

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย จํานวน 39,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสัน
ทราย จํานวน 39,000 บาท ในการดําเนินโครงการจํานวน 4
 โครงการ  ได้แก่

1) โครงการประเพณีสลากภัต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวน 20,000 บาท
2)โครงการสรงนําพระธาตุ (วัดบ้านแหลว) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 จํานวน 5,000 บาท
3) โครงการตักบาตรสัญจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวน 9,000 บาท
4) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 5,000 บาท
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 143
  ลําดับที 3

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  11:29:40 หน้า : 75/86



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 103,400 บาท
งบลงทุน รวม 103,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 103,400 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 103,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่า ออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้า
คุณลักษณะประเภทนี ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว156 ลงวันที 19
 ก.ค 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,443,700 บาท
งบลงทุน รวม 1,443,700 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,443,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.บริเวณสีแยกตลาด SML หมู่ที 9 บ้าน
นาล้อม

จํานวน 84,400 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลียม คสล. ขนาด
กว้าง 1.20 ม. ลึก 1.20 ม. ยาว 5.00 ม. จุดดําเนินการ บริเวณสีแยก
ตลาด SML หมู่ที 9 บ้านนาล้อม   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 88  ลําดับที 3 (กอง
ช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ต่อจากโครงการ
เดิม) บริเวณหน้าบ้านนายดุรงค์ฤทธิ ใจถา ไปทางลําเหมืองแยกนําจัน หมู่ที 
8 บ้านโพธนาราม

จํานวน 212,900 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด (ต่อจากโครงการเดิม) กว้างปากราง 1.20 ม. ยาว 30.00 ม
.ลึก 1.10 ม. หนา 0.12 ม.  จุดดําเนินการ บริเวณบ้านนายดุรงค์ฤทธิ  ใจ
ถา ไปทางลําเหมืองแยกนําจัน หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เพิมเติมฉบับที 5 หน้าที 14
  ลําดับที 1 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณฝังซ้ายถนน
สายหลัก (ข้างบ้านนายสุรเดช  ฟองฝันถึงบ้านนางปราณี จันทะวงศ์) หมู่ที 7 
บ้านดง

จํานวน 194,500 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด  กว้างปากราง 0.30 ม. ยาว 56.00 ม.ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม
.  จุดดําเนินการ บริเวณฝังซ้ายถนนสายหลัก ข้างบ้านนายสุรเดช  ฟองฝัน
ถึงบ้านนางปราณี จันทะวงศ์ หมู่ที 7 บ้านดง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 80 ลําดับที 2 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอย 3 ต่อ
จากของเดิม(บริเวณน้าบ้านนางโสภา ใจสิทธิ) หมู่ที 6 บ้านแหลว

จํานวน 216,700 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด กว้างปากราง 0.70 ม. ยาว 32.00 ม.ลึก 1.02 ม. หนา 0.15 ม
.  จุดดําเนินการ บริเวณซอย 3 ต่อจากโครงการเดิม (บริเวณหน้าบ้านนาง
โสภา ใจสิทธิ)หมู่ที 6 บ้านแหลว   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)  หน้าที 75  ลําดับที 5 (กอง
ช่าง)

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  11:29:40 หน้า : 78/86



โครงการก่อสร้างรางระบายนําคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณฝังขวาทาง
สายหลัก (ต่อจากโครงการเดิม) ไปทางลําเหมืองห้วยดุก หมู่ที 9 บ้านนาล้อม

จํานวน 253,600 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด (ต่อจากโครงการเดิม) กว้างปากราง 0.40 ม. ยาว 64.00 ม
.ลึก 0.52 ม. หนา 0.12 ม. พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.ขนาด 0.40 ม
. จํานวน 4 จุด รวม 26.00 ม. จุดดําเนินการ บริเวณฝังขวาทางสายหลัก
ไปทางลําเหมืองห้วยดุก หมู่ที 9 บ้านนาล้อม  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) เปลียนแปลงฉบับที 4 หน้าที 9
  ลําดับที 1 
(กองช่าง)
โครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุในพืนทีฌาปนสถานหมู่ที 3 บ้านดอยต่อ จํานวน 216,700 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ กว้าง 6.00 ม
. ยาว 12.00 ม. สูง5.20-5.90 ม
 หรือมีพืนทีใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม.  จุดดําเนินการ ในพืนที
ฌาปนสถานหมู่ที 3 บ้านดอยต่อ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 62  ลําดับที 4  (กอง
ช่าง)
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โครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุในพืนทีฌาปนสถานหมู่ที 5 บ้านดงสุวรรณ จํานวน 207,900 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ กว้าง 6.00 ม
. ยาว 12.00 ม. สูง4.87-5.20 ม
 หรือมีพืนทีใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม.  จุดดําเนินการ ในพืนที
ฌาปนสถานหมู่ที 5 บ้านดงสุวรรณ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ
.2543
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 69  ลําดับที 1 (กอง
ช่าง)
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K) จํานวน 57,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ 
-เป็นไปตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า k) คํานวน ร้อย ละ 4 ของโครงการก่อสร้าง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุการเกษตร  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครืองดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันไม่คงสภาพเดิม ดังนี  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์นํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
    (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
โครงการจัดซือเครืองตัดต้นไม้ (เลือยโซ่ยนต์) จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดต้นไม้ (เลือยโซ่ยนต์) จํานวน1 ตัว จัดซือ
ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ในราชการ 
 โดยมีคุณลักษณะทัวไปดังนี
 - เครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
- ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ซีซี
- ความจุถังเชือเพลิง 250 ซีซี
- ความจุนํามันหล่อลืนโซ่ 150 ซีซี
- ขนาดโซ่  3/8"
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 156 ลําดับที 1
(สํานักงานปลัด)  

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่าไม้อันเนืองมาจาก
พระราชดําริฯ

จํานวน 25,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
นําและป่าไม้อันเนืองมาจากพระราชดําริฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมาจัดสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 126  ลําดับที 10 
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,814,909 บาท
งบกลาง รวม 5,814,909 บาท
งบกลาง รวม 5,814,909 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 37,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2543 โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบล ทังหมดโดยค่าจ้างทีตังไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 จํานวน 739,644 บาท คิดในอัตราร้อยละ 5 เท่ากับ 37,000
 บาท -เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
(สํานักงานปลัด)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,312,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีวิธีการคํานวณตังงบประมาณ
ประเภทนีจากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ดังนี 
1) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี จํานวน 340 คนๆละ 600 บาทต่อ
เดือน   เป็นเงิน 204,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 2,448,000 บาท
2) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี จํานวน 128คนๆละ 700 บาทต่อ
เดือน   เป็นเงิน 89,600 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 1,075,200 บาท
3) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี จํานวน 46 คนๆละ 800 บาทต่อ
เดือน   เป็นเงิน 36,800 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 441,600 บาท
4) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 9 คนๆละ 1,000 บาทต่อ
เดือน   เป็นเงิน 9,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 108,000 บาท
รวมข้อ 1) – 4) เป็นเงิน 3,808,800 บาท
5) คํานวณจากอัตราเฉลียจํานวนผู้สูงอายุทีเพิมขึน 3 ปี ย้อนหลัง เพิม
อีก 20 คนๆละ 1,000 บาท ต่อเดือน ตังไว้ 12 เดือน 240,000 บาท 
คําชีแจงเพิมเติม ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบียอาจจะ
ลดลงหรือเพิมขึน ดังนัน จํานวนเงินงบประมาณทีตังไว้ในข้อ 1) - 5
) สามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิมหรือโอนลดงบ
ประมาณไม่จําต้องเปลียนแปลงคําชีแจง ให้จ่ายได้ตามจํานวนผู้มีสิทธิตาม
ทีระเบียบกฎหมายกําหนด เพราะจํานวนผู้สูงอายุหรือจํานวนเงินทีจ่ายอาจ
มีการเปลียนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้เพิมหรือลดอัตราการจ่าย
เงิน เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
(สํานักงานปลัด)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 806,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการ โดยมีวิธีการคํานวณตังงบประมาณ
ประเภทนีจากฐานข้อมูลคนพิการ ดังนี 
1) เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ จํานวน 84 คนๆละ 800 บาทต่อ
เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 806,400 บาท
คําชีแจงเพิมเติม คํานวณจากอัตราเฉลียจํานวนผู้พิการทีเพิมขึน 3 ปี ย้อน
หลัง เพิมอีก 20 คนๆละ 800 บาท ต่อเดือน ตังไว้ 12 เดือน 192,600
 บาท ทังนี เพือความยืดหยุ่นและเพือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานการจ่ายเบียยังชีพคนพิการ เนืองจากระเบียบการจ่ายเบียยังชีพ
คนพิการฉบับใหม่ กําหนดให้สามารถขึนทะเบียนผู้พิการได้ทุกเดือนและ
ให้จ่ายเบียในเดือนถัดไป ดังนันจํานวนทีตังงบประมาณรายจ่ายประเภทนี
จึงเป็นเพียงการประมาณการจํานวนผู้พิการทีมีสิทธิรับเบีย ซึงในเดือนที
จ่ายจริง จํานวนผู้มีสิทธิอาจลดลงหรือเพิมขึน จํานวนเงินในข้อ 1)จึง
สามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิมหรือโอนลดไม่จําต้อง
เปลียนแปลงคําชีแจง ให้จ่ายตามจํานวนผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกฎหมาย
กําหนด เพราะจํานวนผู้พิการอาจมีการเปลียนแปลงได้ทุกวันและทุก
เดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การเปิดรับลงทะเบียน
ทุกเดือนและจ่ายในเดือนถัดไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(สํานักงานปลัด)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 144,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร   จํานวน 24 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน เป็น
เงิน 12,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 144,000 บาท 
คําชีแจงเพิมเติม จํานวนทีระบุในคําชีแจงนีเป็นเพียงคําชีแจงหลักการใน
การคํานวณตังงบประมาณ โดยหากมีการโอนเพิมหรือโอนลดงบประมาณ
ไม่จําต้องเปลียนแปลงคําชีแจงจํานวนผู้มีสิทธิ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายตาม
จํานวนงบประมาณทีได้ตังไว้ ตามจํานวนผู้มีสิทธิทีระเบียบกฎหมาย
กําหนด เพราะจํานวนผู้มีสิทธิอาจมีการเปลียนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดมา
จากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิมเติม เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(สํานักงานปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 331,998 บาท
- เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณ
ภัยเกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วน
รวม และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ   ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.สันทราย จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ในระดับ อบต.ขนาด
กลาง)   ร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ   
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 140,711 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณการรายรับโดยไม่รวม
รายได้จากพันธบัตร  เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุด
หนุน  จํานวน 14,071,100 บาท คิดในอัตราร้อยละ 1 เป็น
จํานวน 140,711 บาท          
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500      
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2536
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4295 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2560 เรือง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2553 เรือง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(สํานักงานปลัด) 
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